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1. EMENTA: 
 
O estado na sociedade capitalista. Origem da administração. O fenômeno 
burocrático contemporâneo. Conceitos fundamentais em administração. 
 
2. OBJETIVOS  
 
Capacitar alunos com conhecimento de técnicas, sistemas e melhorias usadas no 
planejamento e gestão de organizações públicas. 
 
 
3. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

1. Aula de apresentação dos alunos e professor, definição de regras. 
Apresentação do programa da disciplina, objetivos, estratégias, conteúdo, 
bibliografia e sistema de avaliação. Introdução à administração pública. 

 
2. Conceituação: Administração Pública, Estado, Sociedade, Governo. Origem 

do Estado. Governabilidade, governança e descentralização do poder. 
 

3. Relações entre Estado e Sociedade. Estado e capitalismo: análise do papel 
do Estado no contexto capitalista; racionalidade e legitimidade da ação 
administrativa. Critérios de avaliação de desempenho: eficiência, eficácia e 
efetividade. 

 
 

4. Prova P1, Módulos: de 1 a 3. 
 

5. Perspectiva histórica da administração pública: modo asiático de produção. 
Origem e evolução da administração pública no Brasil: patrimonialismo, 
burocracia e gerencialismo. 
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6. Caracterização e diferenciação entre administração pública e privada. Fayol e 
administração pública. Weber e burocracia: fundamentos da organização 
burocrática. Lógica Individual x lógica coletiva. Teoria da ação social de 
Weber. Teoria do jogo social de Matus e Bourdieu. 

 
7. Reformas administrativas federal e estadual: histórico e análise. Novas 

técnicas gerenciais do setor público: Nova Administração Pública. Eficiência, 
eficácia e efetividade na administração pública. 

 
8. Prova P2, Módulos: de 5 a 7. 

 
9. Divisão política e administrativa. 3 Poderes: executivo, legislativo e judiciário. 

3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Funções e atribuições. 
Constituição Federal de 1988. Princípios para a administração pública direta 
e indireta: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
(LIMPE). 

 
10. Organização política e administrativa do governo brasileiro (Aparelho de 

Estado); estrutura organizacional da União: administração direta e indireta. 
Áreas funcionais do setor público. Intervenção do estado na economia: 
história, crescimento, motivos e ocorrências. Servidores públicos: 
concursados, cargos em comissão (comissionados), funções gratificadas, 
cargos de direção e assessoramento superior (DAS). Leis 8112 RJU, 8429 
(Improbidade administrativa) 

 
11. Relações de poder. Recursos de poder. 

 
12. Prova P3, Módulos: de 9 a 11. 

 
13. Políticas públicas: conceito e tipos. Processo de formulação, planejamento e 

avaliação de políticas públicas. Accountability e Responsiveness: as relações 
entre demandas, políticas, ação governamental, controles e resultados.  

 
14. Licitações e contratos administrativos: Lei federal 8.666. Concessões de 

serviços públicos. Art. 175 da CF 88, Leis federais 8.987, 9.074 e 11.079. 
 

15. Processo de urbanização. Administração municipal: Estatuto da Cidade (Lei 
Federal nº 10.257). Plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, lei 
orgânica municipal. 

 
16. Prova P4 e Seminários dos Grupos de Alunos, Mód ulos : de 12 a 15. 

 
 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas dialogadas, 
transparências, leituras de textos complementares, resolução de exercícios, 
pesquisa de campo para obtenção de dados para elaboração de estudos de casos e 
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práticas didáticas que possibilitem a participação efetiva dos alunos no processo de 
apreensão e consolidação dos conteúdos programáticos. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
Os alunos serão avaliados através de 4 provas e pela sua participação nos 
trabalhos em sala de aula, na forma descrita abaixo. Todas as avaliações valem no 
máximo 10 pontos. Poderão ser aplicadas provas surpresa caso o desempenho da 
turma e a participação e colaboração dos alunos para o andamento dos trabalhos 
da disciplina não sejam considerados os mais adequados, a critério do professor. 
 
N1 – Nota obtida na Prova 1 x Peso 0,2. 
N2 – Nota obtida na Prova 2 x Peso 0,2. 
N3 – Nota obtida na Prova 3 x Peso 0,2. 
N4 – Nota obtida na Prova 4 x Peso 0,2. 
N5 – Nota de participação em sala de aula e nos trabalhos apresentados, 
multiplicada pelo peso 0,2. Esta nota inicia valendo 10 pontos que será reduzido em 
unidades, de acordo com a avaliação do professor de carências na participação e 
colaboração dos alunos ao andamento dos trabalhos da disciplina. 
 
Média  = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5). 
 
Se a Média for > 7,0 o aluno estará aprovado, se não deverá prestar uma prova 
final. 
 
Nas quatro provas será observada a capacidade dos alunos de desenvolver a 
formulação de problemas e a solução dos mesmos por meio de raciocínio lógico. 
Além disso, observa-se a capacidade de síntese e objetividade no desenvolvimento 
das questões conceituais. As provas, sempre individuais, conterão questões 
múltiplas, que poderão ser dissertativas e/ou de escolha simples, etc. Será admitida 
consulta apenas ao resumo da matéria, manuscrito, em uma folha tamanho A4, 
frente e verso. 
 
Presenças: é de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua frequência. É 
permitida a ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, 
ou seja, o equivalente a 15 faltas (ou 7 aulas e meia de 2 horas de duração) para 
uma carga horária de 60 horas-aula (30 encontros de 2 horas), embora não seja 
aconselhável a ausência. 
 
Nas quatro provas será observada a capacidade dos alunos de desenvolver a 
formulação de problemas e a solução dos mesmos por meio de raciocínio lógico. 
Além disso, observa-se a capacidade de síntese e objetividade no desenvolvimento 
das questões conceituais. 
 
6 – LEITURA E ATIVIDADES INDICADAS: 
 

a) Visitas a sites importantes da Internet; 
b) Bibliografia Básica e Complementar; 
c) Visita a Órgãos Governamentais da Administração Direta e Indireta. 
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7 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

• Provas Periódicas; 
• Resolução de Exercícios em Sala de Aula; 
• Participação em Sala de Aula; 
• Seminários e Estudos de Casos. 

 
 
8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BRASIL. Constituição (1988). República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988. 

COSTA, Frederico Lustosa da. Reforma do Estado e contexto brasileiro : crítica 
do paradigma gerencialista. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

FISCHER, Tânia. Administração pública como área de conhecimento e ensino: a 
trajetória brasileira. RAE - Revista de Administração de Empresas . Rio de 
Janeiro, v. 24, n. 4, p.278-288, Out / Dez 1984. 

PAULA, Ana Paula Paes de.  Por uma Nova Gestão Pública .  Rio de Janeiro: 
FGV, 2005. 

TRAGTENBERG, Maurício. A teoria geral da Administração é uma ideologia? RAE - 
Revista de Administração de Empresas . Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p.7-21, Out / 
Dez 1971. 

 
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ACCURSO, Cláudio F. Questões econômicas de Estado .  Porto Alegre: UFRGS, 
2007.  (Série de Estudos e Pesquisas – IEPE). 

ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo .  11ª ed. Rio 
de Janeiro: Impetus, 2006.  

BARRETO, Paulo Daniel. A excelência em gestão pública . São Paulo: 
Qualitymark, 2007. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública : concessão, 
permissão, franquia, terceirização e outras formas. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

FAYOL, H. Administração industrial e geral : previsão, organização, comando, 
coordenação e controle. São Paulo: Atlas, 1996. 

FIGUEIREDO, Marcus Faria e FIGUEIREDO, Argelina Maria Cheibub: Avaliação 
Política e Avaliação de Políticas: Um Quadro de Referência Teórica. In: Revista 
Análise e Conjuntura. Belo Horizonte, 1(3): 107 – 127, Set/Dez 1986. 

FRESNEDA, Paulo S. V. Transformando organizações públicas : a tecnologia da 
informação como fator propulsor de mudanças. In: Revista do Serviço Público, ano 
49, n. 1, jan-mar/1998. 

GAEBLER, Ted e OSBORNE, David. Reinventando o governo . Brasília: MH, 1994 

GIACOMONI, James. Orçamento público . 13.ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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GUERREIRO RAMOS, Alberto. A teoria administrativa e a utilização inadequada de 
conceitos. Revista de Administração Pública . Rio de Janeiro, Fundação Getúlio 
Vargas, vol. 7, n. 3, jul./set. 1973. 

LIMA, Paulo Daniel Barreto. Excelência em gestão pública : a trajetória e a 
estratégia do gespública.  Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

MACHADO, Kenys Menezes e PINTO, Fabiane L. Bitencourt. Serviços Públicos: da 
lógica estatal à lógica empresarial. Domus On Line : rev. Teor. pol. soc. Cidad., 
Salvador, v. 2, n. 1, p. 55-68, jan./jun. 2005. 

MARTINS, Paulo E. M.; PIERANTI, Octavio P. (Org.).  Estado e gestão pública : 
visões do Brasil contemporâneo.  Rio de Janeiro: FGV, 2006 

MATIAS PEREIRA, José.  Curso de administração pública : foco nas instituições e 
ações governamentais.  São Paulo: Atlas, 2008 

MATUS, Carlos. Teoria do jogo social . São Paulo: FUNDAP, 2005. 

MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito administrativo brasileiro . 33.ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. 

MISOCZKY, Maria Ceci Araujo. A construção simbólica da administração pública 
gerencial. In: IX Colóquio Internacional sobre Poder Local, 2003, Salvador. Anais ..., 
2003c. v. 1. ____________________. Dilemas da burocracia no campo das políticas 
públicas: neutralidade, competição ou engajamento? Organizações e Sociedade , 
Salvador - Bahia, v. 8, n. 20, p. 61-72, 2001. 

____________________. Reforma do Estado: uma revisão de propostas e 
referenciais In: Redes  / Universidade de Santa Cruz do Sul. Vol.4, n.1 (jan./abr. 
1999). Santa Cruz do Sul: Editora da UNISC, 1999. p.33-59. 

MISOCZKY, Maria Ceci Araujo; VIEIRA, M. M.; LEÃO, F. S. Dimensão política e 
técnica das definições de qualidade no serviço público municipal: o caso da 
prefeitura da cidade do Recife. In: 23º ENANPAD, 1999. Anais  do 23º ENANPAD, 
1999.   

NASCIMENTO, Edson Ronaldo.  Gestão pública .  São Paulo: Saraiva, 2006 

PEIXOTO, João Paulo M. (Organizador). Governando o governo : modernização 
da administração pública no Brasil. São Paulo: Atlas, 2008. 

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração 
pública no Brasil.  Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 

WEBER, Marx. Economia e Sociedade.  Vol. 1: Fundamentos da sociologia 
compreensiva. 4.ed. Brasília: Editora da UnB, 2009. 

 


